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UMOWA NR ………………….. 

Zawarta w dniu……………………………….w OLSZTYNIE 
 
pomiędzy:  
ul. Niepodległości 53/55, 10-044 Olsztyn, NIP 739-119-17-74, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 0000033262,  
reprezentowanym przez:  
Dariusza Anderwalda – prezesa oraz Michała Zygmunta – skarbnika,  
zwanymi w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 
a  
……………………………………………….. z siedzibą w……………………………  
NIP…………, REGON………….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym 
przez:………………………….  
 
Umowa realizowana jest w ramach projektu pn.: Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na 
wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 NAT/PL/000819. Zadanie jest 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów. 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
Przedmiotem umowy jest dostawa 15 sztuk loggerów gps-gsm wraz z akcesoriami (dalej: 
loggerów), na potrzeby realizacji projektu pn.: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na 
wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 NAT/PL/000819” zgodnie 
zapytaniem ofertowym z dnia ……………..……oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……….………. 
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

§2 
WARUNKI UMOWY 

 
1. Wykonawca oświadcza, że oferowane loggery są fabrycznie nowe, bez śladów 
użytkowania, pełnowartościowe, nieprefabrykowane, nieuszkodzone, bez jakichkolwiek wad 
fabrycznych czy użytkowych.  
2. W czasie wysyłki zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć dostarczany 
towar przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które mogłyby wpłynąć na jakość 
dostarczanych produktów.  
3. Termin wykonania zamówienia:  
– do 14 dni od podpisania umowy: dostawa 4 sztuk loggerów wraz z akcesoriami (wykonanie 
26,6% zamówienia); 
– od 300 do 365 dni od podpisania umowy: dostawa 11 sztuk loggerów wraz z akcesoriami 
(wykonanie 100% zamówienia). 
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4. Po podpisaniu umowy, osobami upoważnionymi do kontaktów i zgłaszania usterek są:  
ze strony Zamawiającego:  
 
a. …………………. Tel.: …………., e-mail: ……………………………………  
 
ze strony Wykonawcy:  
b. …………………. Tel.: …………., e-mail: ………………………………….…  

 
§3 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę …….. loggerów zgodnie z opisem zawartym  
w §1, wynagrodzenie łączne w kwocie …………………. PLN brutto ( w tym ……. netto  
+ podatek VAT …..).  
2. Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy będą protokoły 
odbioru, podpisane przez osoby upoważnione z obu stron umowy.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w ciągu 7 dni od daty podpisania 
protokołu odbioru.  
4. Faktury wystawione przez Wykonawcę podlegają zapłacie przelewem przez 
Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur na 
rachunek bankowy wskazany na fakturze w dwóch transzach wg następującego 
harmonogramu: 
– za dostawę 4 sztuk loggerów wraz z akcesoriami dostarczonymi do 14 dni od podpisania 
umowy 
– za dostawę 11 sztuk loggerów wraz z akcesoriami dostarczonymi od 300 do 365 dni od 
podpisania umowy. 
5. Wykonawca umieści na fakturze numer niniejszej umowy oraz dopisek: Ochrona rybołowa 

Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 

NAT/PL/000819. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

instrumentu finansowego LIFE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony 

Orłów. 

6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§4 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu 
czynności, o której mowa w §1 w wysokości 2% wartości określonej w §3 pkt. 1 za każdy 
dzień zwłoki.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy.  
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3. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych  
z wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w §3 pkt 1 niniejszej umowy.  
4. W przypadku trwałej awarii urządzenia w okresie objętym gwarancją Wykonawca prześle 
na swój koszt Zamawiającemu dwa nowe urządzenia o takich samych parametrach. 
5. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 
ogólnych.  
6. W przypadku rażących zaniedbań Wykonawcy, Zamawiający może rozwiązać niniejszą 
umowę za pisemnym dwutygodniowym wypowiedzeniem.  
 
 

§ 5 
ZMIANY UMOWY 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
2. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie.  
W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  
 
 
 
…………………………..                                                                               …………………………… 
(Wykonawca)                                                                                        (Zleceniodawca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki 
1. Formularz ofertowy.  
2. Wzór protokołu dostawy (odbioru ilościowego i jakościowego). 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ………z dnia ……… – protokół dostawy  

 
PROTOKÓŁ NR ……DOSTAWY 

DOTYCZY UMOWY NR … 
ODBIÓR ILOŚCIOWY: 
W dniu dzisiejszym dostarczono do Komitetu Ochrony Orłów w Olsztynie, ul. Niepodległości 53/55, 
10-044 Olsztyn 
niżej wymienione urządzenia: 

L.p. Nazwa urządzenia, jego marka i typ Nr fabryczny Wyposażenie 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

  - 

 
Powyższy sprzęt został dostarczony w stanie nieuszkodzonym i zgodnie ze specyfikacją dołączoną do 
umowy nr …………………………………………...  
Wraz z dostawą przekazano wszelką niezbędną dla ww. sprzętu dokumentację, w tym  
KARTĘ GWARANCYJNĄ. 
 
Kupujący dokonał odbioru wszystkich wymienionych powyżej wyrobów. 
 
 
Olsztyn, dnia ………………….  
 
 

.............................................. 
(upoważniony pracownik Sprzedawcy) 

.........................................................  
(upoważniony przedstawiciel KOO) 

 

 
ODBIÓR JAKOŚCIOWY: 
(Należy dokonać odbioru jakościowego w terminie 7 dni roboczych od daty ODBIORU ILOŚCIOWEGO. 
Uwaga! W przypadku zastrzeżeń co do jakości, poniższy tekst należy przekreślić i podać przyczyny 
zastrzeżeń.) 
 
Potwierdzamy zgodność dostarczonego sprzętu z treścią oferty i dostarczoną dokumentacją w 
zakresie parametrów technicznych i funkcjonalnych. Nie stwierdzono usterek ani uszkodzeń 
mechanicznych dostarczonych urządzeń.  
 
Olsztyn, dnia …………………. 
 

.............................................. 
(upoważniony pracownik Sprzedawcy) 

.........................................................  
(upoważniony przedstawiciel KOO) 

 


